
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 4 december 2019 

Aanwezig: Goof Buijs(voorzitter); Debbie Been; Arda Wolterbeek Muller; Sicco Weertman; 
Michiel Hemminga; Johanna Huizer (notulist)

Afwezig: Kees Swart (met bericht)


1. Opening.  
Er is een vernieuwde agenda rondgestuurd, vanwege de extra punten die nog binnen 
kwamen voor de agenda. De voorzitter opent de vergadering.


2. Concept Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 6 november 2019. 
** Debbie laat weten dat zij nog geen tijd heeft gehad om “achter de bussen “ aan te 
gaan. Er is hierover nog een mail binnengekomen van Cor T.B. Johanna stuurt de mail 
door naar Debbie.  Actie: Johanna/Debbie 
** blz 1: Sicco meldt dat hij niet bij de Bestuurlijk Vernieuwing Avond was op 14 okt. j.l.

** blz 2: de Jaarvergadering vindt plaats op 1 april, NIET in maart!

Er verder geen op-aanmerkingen zijnde worden de notulen goedgekeurd met dank aan..


3. Ingekomen mails/post: 

** nav het proces rondom het Kerkplein. Er is de Schouw geweest met de rechter van de 
Rechtbank Haarlem tezamen met 2 griffiers. Het hierover gemaakte procesverbaal is 
toegestuurd. Wij krijgen tot 10 december (samen met de anderen betrokkenen) om hierop 
te reageren voor 10 december. Marius Jitta maakt een concept reactie.

Daar Kerkplein 11/12 uitbreidt als B&B zonder de benodigde vergunningen wordt dit punt 
ook meegenomen is onze reactie. De garanties dat de treurbeuk niet zal lijden onder de 
aanleg vd 2 parkeerplaatsen zijn flinterdun. Er moet toezicht zijn van het bomenbedrijf, 
zodat de aanleg onmiddellijk kan worden stopgezet als het wortelsysteem hoger ligt dan 
nu wordt aangenomen. Maar gaat dat ook gebeuren?

Namens de Dorpsraad heeft Johanna direct na de Schouw al haar zorg omtrent m.n. de 
verkeersveiligheid op papier gezet naar de gemeente, (mail d.d. 19/11 2019). 

De gemeente laat  in haar reactie weten, dat zij eerst het oordeel van de rechtbank 
afwachten en verder nu niet reageren op onze brief. Wordt vervolgd.

** nav mail Johan L. En Ineke van Z. We zetten dit op de agenda voor de volgende 
Schouw in 2020 en nodigen Ineke uit om mee te kijken/denken. 

Johanna stuurt haar een mail. Actie: Johanna

** nav de mails van Wil M./Cor T.B. Constateren we opnieuw dat dit kruispunt een heikel 
punt is en blijft. Er zal met de direct omwonenden gekeken moeten worden wat zou 
kunnen bijdragen aan een betere situatie. Wel/niet tijdelijk parkeerverbod bij Pelserbrug?? 
Hopelijk komen er andere geluiden dan tot nu toe, die perspectief bieden.

We laten dit aan Cor T.B. weten en wachten tot hij terug is in Broek. Actie: Johanna 

4. Onderdoorgang N247. 
Bram is terug, we hervatten ons overleg Prov-DR op 9 dec.a.s. Zie agenda punten in mail 
van 21 nov. Er wordt dan ook gefilmd ivm een docu over hoe de burgerparticipatie er 
binnen de Prov. N-H uitziet. (Docu wordt gemaakt in opdracht van Prov.N-H)

Goof en Bram doen de intro bij de N247.  Wij vergaderen van 15.00/30 bij Debbie thuis.


5. Ratten/riool. 
Debbie en Arda hebben een rondgang gemaakt met Eric van Oostrum/ Gem.Waterland. 
start op het Oosteinde. Hij meldt dat het hoofd-riool vervangen moet worden. Riool 



Oosteinde staat op de planning in 2020..........  Hij gaat aan de slag met het ratten 
probleem. Er wordt (en is inmiddels) contact gelegd met het KAD.

RIVM inschakelen ivm de sinkholes (o.a. op het schoolplein??). Welke ambtenaar gaat 
zorg dragen voor de vervanging van het riool, (Johan Tol?)want RIVM zal eerst naar de 
Gemeente en de Dierenbestrijding verwijzen. 

Vanuit de DR hebben wij een inventarisatie gedaan, de Gemeente moet dit nu serieus 
oppakken en de bewoners informeren over gang van zaken en hoe zij deze problematiek 
gaan aanpakken!

Besluit: Arda en Debbie maken een tekst met een update van de oproep. Voor plaatsing 
in de Broeker Gemeenschap, op twitter/facebook en te sturen aan de Gemeente 
Waterland (Bas/Astrid/Eric/Johan Tol) Actie: Arda en Debbie 

6. Wat verder ter tafel komt. 
** Vernieuwbouw Havenrakkers. Debbie maakte ons attent op het bericht over de 
vernieuwbouw  Havenrakkers op de site www.groot-waterland.nl.

“ Gemeente Waterland stopt samenwerking met bouwer brede school De Havenrakkers 
in Broek. De gemeente heeft besloten om geen bouwteam-overeenkomst met de 
geselecteerde aannemer te sluiten en de samenwerking per direct te beëindigen”.

“Momenteel wordt onderzocht wat de beste weg is om het traject voort te zetten. Zo snel 
mogelijk komen wij bij U terug met de strategie die wij inzetten en de daaraan gekoppelde 
planning om het ontwerp voor de nieuwe brede school zo spoedig mogelijk te realiseren”.

** Vergaderdata: De jaarvergadering zal op 1 april zijn. En 8 januari vervalt, wordt 15 	 	
	 	 januari 2020. Johanna informeert Broekerhuis en BG-krant. Actie: Johanna 
** DR-krant. We houden planning aan voor februari, onderwerpen door wie?

	 	 Ratten/riool- Debbie en Arda

	 	 Onderdoorgang- Goof

	 	 School- Debbie

	 	 Bestuurlijke Vernieuwing- Sicco

	 	 Langdurende punten- Michiel

	 	 (Havenrak/Liander)

	 	 Vaste items en productie: Johanna


Half januari tekst aan leveren!!


7. Rondvraag. 
Er geen rondvraag zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.40 uur


Eerste DR-vergadering in 2020 op woensdagavond 15 januari om 20.00 uur!!

http://www.groot-waterland.nl

